Voorleesweek boekentips
Abc zoekboek
Milja Praagman, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916005

Een kleine flamingo vraagt zijn papa hem het alfabet te leren kennen. Die neemt hem mee,
naar ABC. Elke letter van het alfabet krijgt twee pagina’s. De ene toont woorden die met die
letter beginnen in alle mogelijke lettertypes. Op de andere pagina duikt de letter op in
verschillende vormen in het straatbeeld. Ontdekt jouw beginnende letterfretter daar ook de
twee flamingo’s en telkens een ander dier, van een Aap tot een Zebra? Origineel ABC-boek!

Alle wensen van de wereld
Rian Visser, Leopold
ISBN: 9789025882259

Jij leest ze voor of je kind leest ze zelf: 26 toegankelijke gedichtjes met dromerige,
fantasievolle prenten in zachte kleuren. Soms rijmen ze, soms niet. Over de wereld rondom,
dichtbij of veraf, van het strand tot de hammam. Maar net zo goed over die wereld diep
vanbinnen, waar geluk en verdriet, moed en hoop, wijsheid en fantasie huizen.

Als een boom
Maria Gianferrari, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024595648

Dit prentenboek met poëtische prenten breekt een lans voor bomen. Die zijn net als mensen.
Hun voeten zijn wortels, hun hoofd de kruin, hun lijf de trotse stam. Via hun wortels en een
netwerk van schimmels praten ze met elkaar en waarschuwen ze elkaar bij gevaar. Een
fascinerend voorleesboek voor kleine klimaatvrienden die zich willen laten inspireren door
bomen en hun leven. Met extra weetjes en tips om bomen te redden.

De hapsnurkers in de puree
Philip Ardagh, Volt
ISBN: 9789021464459

Sunny is in ver verleden van een waslijn gegrist. Voortaan werden de Hapsnurkers
zijn ouders. Die twee rare snuiters schreeuwen in HOOFDLETTERS tegen elkaar en
trekken problemen aan als vliegen. Die arme Sunny moet die dan maar zien te fiksen.
Baron Méér, Mik Minder, een zwerm bijen en een pak dynamiet maken het hem
daarbij wel erg lastig… Oh ja, ontdek je ook wie Sunny's echte ouders zijn?
Doldwaas avonturenverhaal met erg grappige tekeningen. Een gegarandeerde
voorleeshit! !

De trollen van Leif
Pieter Koolwijk, Lemniscaat
ISBN: 9789047713784

Ravna is alles wat haar Vikingbroer Leif niet is. Ze is sterker. Gespierder. Slimmer.
Heldhaftiger. Leuker. Leif zingt en vertelt aldoor over trollen die niet eens bestáán. Geen
wonder dat Ravna de leiding over het dorp krijgt als hun ouders op plundertocht zijn. Of
bewijst Leif toch zijn nut? Elk apart hoofdstuk is een hapklaar voorleesbrokje. Met de
illustraties haal je de ongerepte natuur van het hoge noorden in huis.

De wereld op één moment
Ben Lerwill, De Vier Windstreken
ISBN: 9789051168754

Terwijl jouw kind hier ontbijt, gaan kinderen aan de andere kant van de wereld slapen. En als
jouw kind slaapt, dan staan zij op. Dit boek doorkruist de wereld en houdt halt in telkens een
ander land, bij telkens een ander kind. Het verbindt het leven van jouw kleine globetrotter met
dat van de kinderen overal ter wereld. De paginagrote illustraties zijn even kleurrijk als de
aarde en haar bewoners zelf.

Dingen die verloren gaan
Kim Fupz Aakeson, Clavis
ISBN: 9789044844641

Iedereen verliest wel eens wat: de fiets van Aksels papa werd gestolen en Aksels opa raakt
beetje bij beetje zijn geheugen kwijt. Maar Aksel zelf is de grootste verliezer. Zijn beste vriend
Bosse verhuisde voorgoed naar Australië. Teder voorleesverhaal met weemoedige
vintageprenten. Over vrienden verliezen en… nieuwe vrienden maken.

Het grote avontuur van Kleine Muis : voorleesverhalen met
een staartje
Gerda De Preter, Lannoo
ISBN: 9789401476836

Wie niet sterk is moet slim zijn. Dat schiet Kleine Muis te binnen als het een tikkeltje te laat is.
Ingaan op Uils uitnodiging om te komen eten was een foute beslissing. Want wie staat er op
het menu? Juist ja, Kleine Muis zelf! Elk hoofdstuk staat Kleine Muis voor een nieuw gevaar.
Raakt Kleine Muis veilig thuis? Heerlijk dierenverhaal met lekker veel woordspelletjes in de
tekst. En met kleine, fijne kleurrijke tekeningetjes van een illustrator-grootmeester.

Ik win nooit iets
Evelien De Vlieger, Querido
ISBN: 9789045127804

Nelle is een vrolijk meisje, een dromer. Bij de bakker krijgt ze te veel geld terug. Met die
centjes koopt ze een lotje voor de tombola. Ze wint nooit iets, dus waarschijnlijk wordt het
niets. Haar ouders hebben weinig geld en even voelt Nelle zich schuldig. Maar dan wint ze de
tombola. Iedereen is blij. Nelle en haar ouders mogen op vakantie! Met het vliegtuig! In een
hotel! Op een warm eiland! Een zonnig boek voor dromers.

Ik zie, ik zie : over kijken en zien, brillen, braille en camouflage
Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv, Lannoo
ISBN: 9789401479462

Er valt zoveel moois op de wereld te zien. Dat je al dat heerlijks kan ontdekken, heb je aan je
ogen te danken. Hoe werken die precies? Hoe nemen je ogen kleuren waar? Wat kan er
misgaan met je ogen? Hoe verschillen de ogen van mensen en dieren? En hoe ervaren blinde
mensen de wereld? In dit inspirerende boek met paginagrote prenten in lekker flashy kleuren
valt veel fascinerends te lezen… en te kijken.

Klik klik!
Bernardo P. Carvalho, Boycott
ISBN: 9789492986375

De natuurelementen Wolk, Zon, Zee, IJsberg, Wind, Vulkaan en Bos worden wakker
en maken zich al kibbelend op voor iets. Plots voelt Vulkaan zich niet lekker en op de
koop toe hebben Regenboog en Weerspiegeling vertraging. Zal het iedereen lukken
op tijd paraat te staan voor wat komen gaat?
De gevatte dialogen in dit prentenboek met heerlijke plottwist lezen lekker voor. De
hoofdrolspelers – eenvoudige, uitgeknipte kleurrijke vormen – worden heuse
karakters door de expressieve gelaatstrekken.

Morris
Bart Moeyaert, Querido
ISBN: 9789045128177

Morris woont een tijdje bij zijn oma, omdat er ‘verdrietige dingen’ zijn gebeurd. Oma’s
hond Houdini ontsnapt bijna elke dag en Morris haalt hem telkens terug van de berg.
Maar deze keer gaat het moeizamer: net wanneer hij Houdini gevangen heeft, begint
het hevig te sneeuwen. Plots lijkt het dorp met de lichtjes wel erg ver weg. En dan
duikt er een andere jongen op...
Een gevoelig, hartverwarmend verhaal over een kleine jongen die de weg kwijt is – op
verschillende manieren. De prachtige zinnen en bespiegelingen van Moeyaert zijn
een cadeau om te lezen én voor te lezen.

Nina : het verhaal van Nina Simone
Traci N. Todd, Van Goor
ISBN: 9789000383269

Van haar vader-muzikant leert de kleine Eunice Kathleen Waymon jazzliedjes zingen en
pianospelen. Dat vindt haar moeder-dominee maar niks. Alleen kerkmuziek graag! Als de
volwassen Eunice van (jazz) zingen haar beroep maakt, verzint ze dan ook een artiestennaam:
Nina Simone. Haar bekendheid zou ze later gebruiken om op te komen voor de rechten van
zwarte mensen… Ga op zoek naar ‘Feeling good’ of een andere geweldige Simone-song.
(Voor)lezen over Nina wordt nog leuker als je naar haar luistert.

Over gehaktballen
Saskia de Jong, Lemniscaat
ISBN: 9789047714408

Sjuul is niet dol op gedichten, maar haar oma is dat wel. Die heeft een versje voor elke
gelegenheid. Handig is dat. Zeker als Sjuuls vriendje Luca er eentje nodig heeft om voor te
lezen op zijn oma’s begrafenis. Maar gedichten helpen helaas niet om hond Bella te redden die
naar het asiel moet. Slagen Sjuul en Luca in hun slimme reddingsplannetje? Vrolijk
voorleesboek voor iedereen die van poëzie houdt en die een hond wil (maar er geen krijgt).

Pasoppen!
Dimitri Leue, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002273926

Het is vaak sterker dan jezelf: tegen een kind zeggen dat ze ergens voor moeten
‘oppassen’. Dit boek speelt daar heel geestig op in. In elf hoofdstukken komen
verschillende typische waarschuwingen op rijm aan bod – ‘Let op in het verkeer!’
bijvoorbeeld – en geeft kinderen grappige tips om daarop te reageren. Plus
‘gevaarlijke’ ideetjes om te voorzichtige volwassenen te foppen. Een herkenbaar
thema om je samen over te verkneukelen. Pas maar op dat je niet stikt van het lachen!

Pia
Jacques Maes, Lise Braekers, Pelckmans
ISBN: 9789464014556

Wat een pech! Pia heeft een boek met prachtige pagina’s, maar de mooiste van allemaal waait
weg. Wie oh wie kreeg haar pagina te pakken? De snipverkouden jongen die zijn neus snuit in
een zakdoek van papier? Of die malle duiker met papieren flessenpost in zijn hand? Of of
of…? Alle mogelijke daders hengelen naar Pia’s aandacht. Maar die heeft geen tijd voor hun
verhalen… Waarom dat zo is? Ontdek het in dit fraaie prentenboek, al lezend, al kijkend.

Project Barnabus
The Fan brothers, Pelckmans
ISBN: 9789464291582

In een geheim lab onder dierenwinkel Perfecte Maatjes worden dierenknuffels gemaakt.
Perfect zijn ze… behalve Barnabus – half muis, half olifant, te kleine kraaloogjes, te weinig
pluizig – en zijn mislukte vriendjes. Zijn ze gedoemd om hun hele leven ondergronds te slijten
als Mislukt Project? Of zullen ze toch ooit samen de sterrenhemel kunnen zien? Ouderwets
feelgoodverhaal met wondermooie prenten en sublieme knuffeldieren in de hoofdrol.

Raargebeurd : het rariteitenkabinet van meneer Fred
Emanuel Wiemans, Rubinstein
ISBN: 9789047627753

Als Felix en Lucy een goed onderwerp zoeken voor een schoolwerkstuk, kloppen ze bij Lucy’s
oom aan: Fred van het rariteitenkabinet. Aan elk voorwerp in zijn winkel hangt een goed
verhaal vast over ’s werelds mafste mysteries. Over schepen die verdwijnen in de
Bermudadriehoek, over de gezonken stad Atlantis… Fred is een puike verteller, maar zijn zijn
verhalen nu waar- of raargebeurd? Straf weetjesboek (of nonsensboek?!) met springerige,
stripjesachtige prenten!

Wat een dag!
Kaat Vrancken, Querido
ISBN: 9789045127651

Het hondenduo Fien en Fox mag naar de kapper. Ze stinken naar zeep, maar hun vacht glanst.
Ze zien er prachtig uit! Als ze weer naar huis mogen, blijken hun baasjes druk in de weer!
Waarom zijn er zoveel mensen? Waarom is er zoveel taart? En wat doet die witte jurk in de
gang? Schattig eerstelezertjesboek dat zich ook prima laat voorlezen. Met speelse tekeningen
waarop beide hondjes tot leven komen.

Wat is een rivier?
Monika Vaicenavi?ien?, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002272721

Een kind en een oma zitten samen bij een rivier. Maar wat is dat eigenlijk echt, een rivier? Het
antwoord van oma is geen doorsnee antwoord. Het koppelt wetenschap aan verbeelding. Het
vertelt bijvoorbeeld over de rol die rivieren spelen in onze samenleving, hoe de Amazone aan
haar naam kwam en welke mythische wezens erin zouden leven. Dit boek toont dat een rivier
veel meer is dan gewoon een waterloop. Met prachtige, zachte illustraties.

